
 























َِك الرتالَةَ  تالـص 

( ورسـوِلهِ  اللَِّه ِذمةُ ِمنه تبِرئَ فَقَد متعمداً الصالَةَ ترك من فَِإنه،   متعمداً
   ) .٥٧٣: صححه العالمة األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب ، برقم 




 








 "صـححه  (  " الرجل وبني الكفر ترك الصالة بني
   ) .٥٦٣: العالمة األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب ، برقم 





 َّوا فَِإنكْفُرِإن ت

       اِدِه الْكُفْـرى ِلِعبضرلَا يو نكُمع غَِني اللَّه)  ٧ : الزمـر ( 





عــصر


  الذي تفوته
)متفق عليه   (  فكأمنا وتر أهله وماله   ،  صالة العصر   

عصر








 " ، قائم عليه  وإذا آخر أتينا على رجل مضطجع
 ـدخه   أي يـش ـرأسـه    بالصخرة لرأسه فيثلغ بصخرة ، وإذا هو يهوي

إليه حىت يصبح رأسـه    فيأخذه فال يرجعـيتدحرج    أيـفيتدهده احلجر 
سبحان : املرة األوىل ، فقلت  عليه فيفعل به مثل ما فعل مث يعود كما كان ،

إنه الرجل ينام عـن الـصالة    : جربيل عليه السالم هذان ؟ فقال ما ! اهللا
   ) .٥٧٨: ب والترهيب ، برقم صححه العالمة األلباين يف صحيح الترغي( املكتوبة 





















 الـصالة ،   القيامة عن ما حياسب به العبد يوم أول

صححه (  فسد سائر عمله عمله ، وإن فسدت ، فإن صلحت ، صلح سائر
   ) .٢٥٧٣: العالمة األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ، برقم 
















 ... نـورا   انت له ـ ك  أي الصالةـحافظ عليها   من

وال برهان ، وال جناة    نور مل حيافظ عليها مل يكن له      وبرهانا يوم القيامة ، ومن    
صـححه  (  " وأيب بن خلـف    مع قارون وفرعون وهامان   القيامة  ، وكان يوم    

   ) .٥٧٨:  مشكاة املصابيح ، برقم العالمة األلباين يف صحيح


 

   












     ٌةِهينر تبا كَسفٍْس ِبمكُلُّ ن   ابـحِإلَّا أَص
قَالُوا لَم نك    ما سلَكَكُم ِفي سقَر    ِفي جناٍت يتساءلُونَ عِن الْمجِرِمني     الْيِمِني

لِّنيصالْم ِمن  ) ٤٣ ـ ٣٨ : املدثر  (.  









    لَـىاِفظُواْ عح

واْ ِللِّه قَاِنِتنيقُومطَى وسالَِة الْواِت والصلَوالص ) ٢٣٨:  البقرة  (.  










 
صححه العالمـة األلبـاين يف السلـسلة        ( أميانكم ملكت وما،   الصالة يف اهللا اتقوا

   ) .٨٦٨: الصحيحة ، برقم 


 




 )     ابـن القـيم اجلـوزي (
 للصحة حافظة، جملبة للرزق  : الصالة 

مفرحـة   ضة للوجه ،  مقوية للقلب ، مبي    دافعة لألذى ، مطردة لألدواء ،     ،  
 شارحة للصدر  للجوارح ، ممدة للقوى ،     للنفس ، مذهبة للكسل ، منشطة     

للقلب ، حافظة للنعمة ، دافعة للنقمـة ، جالبـة            ، مغذية للروح ، منورة    
أن : وسـر ذلـك     ،   مقربة من الرمحن    ، الشيطان من  مبعدة  ، للربكة

 ـعـز و جـل    ـ  بربه وعلى قدر صلة العبد ـعز و جل  ـ الصالة صلة باهللا 
وتفـيض  ، وتقطع عنه من الشرور أسـباا  ، تفتح عليه من اخلريات أبواا     

، والغنيمـة  ، والصحة ، والعافية  ـعز و جـل   ـ عليه مواد التوفيق من ربه 
   .) ٣٠٤ ص ، ٤ج : زاد املعاد ( ... ، واألفراح ، والنعيم ، والراحة ، والغىن 



















 





  ِه رب الْعالَِمنيوآِخر دعواهم أَِن الْحمد ِللّ











  

   


